
 
 

Kompetensutveckling för nyckelpersoner inför IKT- satsning 2013 
 
Bakgrund 

Förvaltningen har tagit utarbetat 10 strategier för utveckling av informations och 
kommunikationsteknik (IKT) och lärande i Öckerö kommun som antagits av Barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Utgångspunkter 

Nämnden har också beviljat förvaltningen 1,6 miljoner för genomförande 2013. 
Pengarna skall användas för digitala redskap för elever i grundskola och gymnasium 
och för att anställa en IT-samordnare på heltid. Varje rektor har utsett ett antal 
pedagoger som kommer att bli nyckelpersoner i införandet av datorer i stor skala och 
det förändrade arbetssätt som det kommer att innebära. Nyckelpersonerna kommer 
under hösten att tillsammans med förvaltningens IT-samordnare att förbereda 
införandet. 
 

 
Inventering 

Vid NIT-möte 13 september 2012 gjorde IT-ansvariga från enheterna en inventering 
av vad som bör ingå i ett sådant förberedande arbete. Prioriterade nyckelområden är: 
 
Studiebesök på skolor, praktisk och teknisk IT-kompetens, aktuell forskning, 
föreläsningar, förändrad pedagogik, digitala läromedel, pedagogiska appar. 
Planering för virtuella klassrum, digital plattform, dokumentation och lagring, 
delning. 
 
Deltagare 
Enhet IT-ansvarig 

 Björkö och Kalvsund   

 Västergård Katarina Knutsson 

 Fotö    
Fotö skola Birgitta Anhage 

 Frivilliga skolformer   

 Gymnasieskolan Martin Nordström 

 Hälsö   

 Hälsö skola Ing-Marie Ivarsson 

 Hönö   

 Bergagårdsskolan (F-6) Carina Anderälv 

   Ola Cederblad 

 Hedens skola (F-6) Josefin Gillholm 

 Knippla   

 Knippla skola Paula Hassel 

 Rörö   

 Rörö skola Ellinor Johannesson 

 Öckerö   

 AB/EF-laget, Bratteberg Frans Hansson 

 CD-laget, Bratteberg Katarina Carlén 

 



GH-laget, Bratteberg Anders Näslund 

 Ankaret/Minnessten Per Åhlund 

 Kompassen Susanne Ebenhard 

 Kompensatoriska läromedel, IT-stöd Pia Hansson 

  

Dag 1 

Torsdag 25 oktober 8.30-16.30 Öckerösalen 
Du behöver ha med dig din bärbara dator. Du kommer också att få disponera en iPad under perioden. 
Inför första träffen är det bra om du har läst artikeln http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-
magasinet/2012/09/18/rummet-mellan-digitalt-larande-analoga-mal och varit inne på Facebookgruppen 
iPads i förskola och skola och botaniserat. https://www.facebook.com/groups/paddagogik/  
 
8.30  Introduktion i Öckerösalen 

Aktuell forskning 
Litteraturlista 
Redefinition och SAMR-modellen 

9.30  Fika 
Hemuppgifter till 15 november: 
Testa och använda iPad 
Ladda ned appar 
Välj ut en app som du vill presentera  
Besöka Datorn I Utbildningen och läs artikeln  
http://www.diu.se/nr5-12/nr5-12.asp?artikel=s40 
Läs Lärandets stretchadhet, lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan - 
Tomas Kroksmark. 
http://www.didaktisktidskrift.se/Stretschadhet%20A.pdf  
Utdelning och handhavande av iPad, starta upp, skapa konto, iTunes, Appstore, 
synkronisering, vanliga funktioner, e-post, kalender. 
Info finns på vår egen blogg www.iktockero.com 
 

12.00  Lunch och studiesök på Fenestra, St Jörgens väg på Hisingen. 
En fristående grundskola som redan börjat använda iPad i undervisningen. Vi samåker så 
långt det är möjligt. Hör av dig till Torben om du inte har någon att samåka med. 

 

Dag 2 

Torsdag 15 november 8.30 - 16.30, Öckerösalen 
Förberedelser genom litteraturstudier och hemuppgifter enligt överenskommelse 25 oktober. 
 
8.30  Uppföljning studiebesök iktockero.com, uppmana till kommentar om app eller annat 
 Kort inspel från Mötesplats skola, etwinningkonferens i Athen 

Litteraturseminarium Löving– Cecilia  
Kroksmark – Torben 
Diskutera med din bordsgranne hur du tror att ditt lärararbete kommer att omdefinieras  
Pia - Skype med elever som behöver talträning 
Birgitta - Logikspel på matten 
Susanne, Carina, Katarina K – Extrauppgifter på nätet, Läromedel på nätet, artiklar, Men 
även film, ljudupptagningar, PP med teckningar 
Josefin - Ett mer varierat arbetssätt, mer individualisera 
Anders - Effektivare, flippade klassrumet där elev har ständig tillgång. 
Ola – Arbetet blir mer effektivt, allt finns på plats, eleverna kan hela tiden gå vidare med 
nya arbetsuppgifter. På min tidigare skola en till en, använde vi digilär. 
Frans – Elever filmar sig själva vid presentationer, lägger på YouTube, 
Katarina C - Barnen kommer verkligen kunna lära av och med varandra, iPaden ger lust 
och inspiration i lärandet.  
Ing-Marie – Nya möjligheter till tematiskt arbete, ökad kreativitet, 
Katarina – flera medier ger fler ingångar för eleverna och större möjligheter för lärande. 
Per – E 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/09/18/rummet-mellan-digitalt-larande-analoga-mal
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/09/18/rummet-mellan-digitalt-larande-analoga-mal
https://www.facebook.com/groups/paddagogik/
http://www.diu.se/nr5-12/nr5-12.asp?artikel=s40
http://www.didaktisktidskrift.se/Stretschadhet%20A.pdf
http://www.iktockero.com/


9.30  Fika 
Redovisning hemuppgifter, Apptips  
Pages 
Keynotes  
iMotion 
Photoboth 
Letterschool 
Prezi 
King of math 
Blue fire låna en bok på e-lib.se, Läs den på Blue Fire  
Goodreader  
iBooks 
FotoSync. Flytta bilder mellan dator och padda. 
Stavningslek 
Miniklubb matematik 
Slideshark och KeynoteRemote fjärrkontroll 
Oplayer HD Lite, strömmande film 
GR SLI 
Flow strategispel 
Story Creator rita, skriva, tala 
Sock Puppets Göra egna animationer 
Educreation 
Ritprata 
SAOL svenska akademins ordlista 
Google Translate – du talar svenska och den talar engelska tillbaka och vice versa 
Happi Papi 
Book Creator Gör din egen bok med bild, text och ljud 
Puppet Pals 
Blokus 
Bokstavspussel 
Skolstil 
Grön guide 
Otixo 

12.00  Lunch på Nimbus 
13.00  Tips och exempel, frågor 
 Skoldatateket.se svenska samlingssidan  

Hur man tar en skärmdump/foto av bildskärm 
Hur man skickar dokument 
Hur man lägger till på hemskärmen 

  
Anders Näslund gör en tillbakablick över datorns historia och visar hur man använder 
Mac, med de viktigaste skillnaderna 

,  
Dokumenthantering, spara och lagra  
Dropbox 
iCloud  
Google docs 
Evernote, 
iCloud, andra exempel 
 
Eventuellt gör vi inköp av digitala redskap redan i december 2012 
Beställning av utrustning och utbildning 2013 (Service, support, garanti, försäkringar) 
 

  
 

Genomgång av hemuppgifter till 4 december: 
1. Kommentera någon av apparna som vi lägger upp på bloggen iktockero.com 
2. Testa att hantera dokument i Dropbox och iCloud och eventuellt andra Evernote, Docs 

to go. 

http://www.iktockero.com/


3. Presentera ett konkret exempel på lärare, arbetslag eller skola som omdefinierat 
lärandet och sin praktik. 

4. Tankar om hur jag som nyckelperson tillsammans med rektor skall omdefiniera min 
skola för ökat lärande. Vilket externt stöd blir viktigast för oss? 

 

Dag 3 

Tisdag 4 december 8.30-16.30 Öckerösalen 
Förberedelser genom litteraturstudier och hemuppgifter enligt överenskommelse 15 november. 
 
8.30  På Riktigt – en ambition om en lärplattform 
 Felicias Blogg 

Apptips 
 Skolapp – Nindev 

iPad och Unikum och It´s learning 
Att hantera dokument i Google Docs, Dropbox och iCloud och eventuellt andra såsom 
Evernote, Docs To Go. 

9.30                     Fika  
Hur kan ett avtal se ut avseende service, support, garanti, försäkring, kompetensutveckling 
och processtöd.  
Skolans dator i hemmet 

12.00 Lunch   
13.00 Gemensam eftermiddag tillsammans med rektorer 

Om att omdefiniera undervisningen i praktiken - Patricia Diaz 
Framtidens skola redan i morgon – Frida Edman & Jessica Shilling 
Projektarbete på gymnasiet - Pedagog Malmö 
iPad i klassrummet – att söka inspiration på YouTube 
 
Hemuppgiften presentera ett konkret exempel på lärare, arbetslag eller skola som 
omdefinierat lärandet och sin praktik. 
 
Tankar om hur jag som nyckelperson tillsammans med rektor skall omdefiniera min skola 
för ökat lärande. Vilket externt stöd blir viktigast för oss? 
 
Rektors och nyckelpersonens roll och ansvar 
Om kompetensutveckling för pedagoger och rektorer 
Organisation och praktiska detaljer runt införande 
 

 

Dag 4 

Måndag 7 januari 8.30-16.30 Öckerösalen (Studiedag förskola och skola ) 
Utbildning för alla lärare på Bratteberg, 7-9. 
 

8.30-9.00 - Öckerö 
Intro av Karl-Johan och Lehna (rektorer på Brattebergsskolan) 
Bakgrund av Torben och Cecilia 
 
9.00-10.00 Office IT Partner och Peter/Öckerö 
Redovisning av förstudie - Peter 
Utdelning av iPad - Office IT Partner 
IT-ansvariga från Bratteberg finns med och hjälper till 
 
10-10.30 
Kaffe 
 
10.30-12.00 Office IT Partner/Öckerö 
Introduktion och uppstart av iPad – Office IT Partner/Peter 
www.iktockero.com <http://www.iktockero.com/> – Öckerö/Cecilia 
Basappar – Öckerö/Cecilia 

http://www.iktockero.com/
http://www.iktockero.com/


 
12.00-13.00 Lunch 
 
13.00-16.00  Office IT Partner/Peter 
Utbildningspass 1  (användandet av tekniken i undervisningen) inkl fika 
Omdefinierat lärande 
 
16.00-16.30 Öckerö 
IT-ansvariga fr Bratteberg (Nitare) visar på varsitt exempel på förändrad undervisning 
med hjälp av tekniken, samt en favoritapp. 
Förväntningar inför framtiden, effektmål 
Information om hur föräldrar och elever ska informeras 
Tidsplanen för IKT-satsningen under 2013 
iktockero.com<http://iktockero.com/> 

 
 

Dag 5 
Tisdag 5 februari 8.30-16.30 Öckerösalen 
Utbildning för nyckelpersoner (NIT) och rektorer  
 
Förberedelser genom besök på www.iktockero.com 
 
 
 
8.30  Introduktion – Cecilia, Peter & Torben 

voto.se voto.se - Cecilia & Peter 
todaysmeet.com - Cecilia &  
Lägesrapport etapp 1, en-till-en på Brattebergsskolan 

 Introduktion för pedagoger - Katarina, Anders och Frans 

 Introduktion för elever och vårdnadshavare 

 Avtalet med Office IT Partner- Torben 
9.30                   Fika 
10.00 Föreläsning med grupparbete - Peter  
12.00 Lunch   
13.00 Planering enligt SAMR-modellen – Peter  
14.30 Fika 

Deltagarna presenterar ett konkret exempel på lärare, arbetslag eller skola som 
omdefinierat lärandet och sin praktik - Cecilia & Peter 
Att dela med sig av erfarenheter - Cecilia & Peter 

 iPad och  

 Apptips,  

 intressant blogg 

 Mobile learning - Unesco 
Studiedagen 6 mars – om program och innehåll 
www.todaysmeet.com/6mars 
Om etapp 2 – iPad i åk 1, 4 & 7  - Torben 
 
Introduktion pedagoger 
Introduktion för elever och föräldrar 

 
16.30 Uppgifter till torsdag 11 april 8.30-16.30 Öckerösalen 

 Skissa på en vision för vår enhet och några konkreta mål på vägen dit 

 Läsa Framtidens skola redan i morgon s. 35-67 
 
 

Föräldramöte på Bratteberg 
Skolrestaurang 18.00 inför utdelning till elever i årskurs 7 

http://iktockero.com/
http://iktockero.com/
http://www.iktockero.com/
http://www.voto.se/
http://www.todaysmeet.com/


Visionen - Karl-Johan 
Att lära med iPad och skolblogg - Cecilia 
Hur ser överenskommelsen ut - Torben 

 

Dag 6 

Introduktion av iPad till elever i årskurs 7 
Onsdag 6 februari 2013, 8.20-12.00 
 
Office IT: Björn Ekberg, Peter Borg mfl. 
 
Nyckelpersoner: 
Anders Näslund, Katarina Carlén, Frans Hansson,  
Birgitta Hansson, Cecilia Manfredsson och Torben Ferm 
 

Program 
 Visionen om IKT i skolan – Nyckelperson 

 Om överenskommelsen, förklara på ett enkelt sätt innehållet i överenskommelsen – Office IT 

 Utdelning av iPad mot undertecknad handling – Office IT 
Insamlade överenskommelser lämnas klassvis till Torben – Office IT 

 Starta iPad – Office IT 

 Skapa Apple-ID – Alla 

 Lösa in iTunes presentkort – Alla  

 Koppla upp dig mot Wi-Fi  Användarnamn: Pubsurf Elev, Lösenord: digital12345 – Alla 
 
Bensträckare 
 
Nyckelperson och klassföreståndare ansvarar för att: 

 Eleverna går in på bloggen www.brattebergsskolan.wordpress.se och sparar den som ikon på 
hemskärmen enligt bild nedan.   
 

 
 

 

 Visa fliken ”Kom igång med iPdad” – Nyckelperson och klassföreståndare 

 Visa fliken ”Våra apptips” – Nyckelperson och klassföreståndare 

 Visa instruktionsfilmen för Pages under KATEGORIER och Instruktioner 

 Eleverna installerar ”Appar att börja med” på sina iPads  

 Visa instruktionen hur man kopplar in sitt e-postkonto till Mail-appen.  

 Berätta om olika möjligheter att spara och dela data på Google, Dropbox och iTunes 

 Visa hur man synkroniserar sin iPad med ett Ituneskonto för att ha en back up 
 

http://www.brattebergsskolan.wordpress.se/


 

Utbildning för alla lärare på Bratteberg, Hörsalen Biblioteket 13.00-17.00 
13:00 – 13:15 Samling, lägesrapport 
13:15 – 14:30 Föreläsning med grupparbete  
14:30 – 15:00 Fika och praktisk information om iPad för elever. 
15:00 – 15:30 Redovisning 
15:30 – 16:30 Lektionsplanering enl. SAMR-modellen 
16:30 – 17:00 Redovisning, nästa utbildningstillfälle, uppgifter 

 
Information om iPad för elever. 

brattebergsskolan.wordpress.se 
e-post 
iTuneskonto/Appleid 
Måste appar 
Instruktionsfilmer för Pages 
Synkronisering 
Lagring, dela, kommunicera 
 

Dag 7 

Onsdag 6 mars 8.30-16.30 (Studiedag skola)  
Utbildningsdag för alla lärare i grundskolan och gymnasiet 

 

 



Dag 8 

Torsdag 11 april 8.30-16.30 Öckerösalen 
 
Utbildning för IKT-ansvariga och rektorer torsdag 11 april 2013  

Med studiebesök på Åsa Gårdsskola  
 

  
   
08.30  Inledning i Öckerösalen 

Genomgång av hemuppgifter  
Redovisa en vision för er enhet och några konkreta mål på vägen dit 
Reflektioner på Framtidens skola redan i morgon s. 35-67  
Reflektioner på film – ”Rektor är avgörande” Edvard Jensinger, filmen 
finns på www.iktockero.com (flipped classroom) 

Omvärldsbevakning och kompetensutveckling genom sociala medier  
        Twitterkonto 

Multimediaklassrummet, nästa steg 
Planering av introduktion och utdelning av iPad till pedagoger F-6  

Forskningsresultat, vikten av en till en, Cecilia.  
Konto, support, vem skall stå som användare av 

 
11.30  Resa i bil till Åsa Gårdsskola, Varbergsvägen 1711, Åsa  

http://grundskola.kungsbacka.se/utbildning/grundskola/vara-grundskolor/asa-
gardskola 

En förskola och grundskola F-9 som också börjat använda iPad i 
undervisningen. Vi samåker så långt det är 
möjligt. Hör av dig till Torben om du 
inte har någon att samåka med. 

12.45  Lunch i skolrestaurangen Åsa Gård  
13.30  Besök i verksamheten 
15.00  Erfarenhetsutbyte  

-Vi beskriver våra IKT-visioner och 
IKT-strategier, Åsa Gård och Öckerö.  
- Hur påverkar det IUP-processen när 

elever och lärare har ständig tillgång 
till dator och nätet? 

- Konkreta exempel på omdefinierat 
lärande och hur lärare delar med sig 
av erfarenheter 

 
16.30 Hemresa 

http://www.iktockero.com/
http://grundskola.kungsbacka.se/utbildning/grundskola/vara-grundskolor/asa-gardskola
http://grundskola.kungsbacka.se/utbildning/grundskola/vara-grundskolor/asa-gardskola


 
 
Väl mött Cecilia, Peter och Torben 
 
 

 

 
Behovsinventering av iPad mini 2013 
 
Grundskola Lärare som 

undervisar minst 
50% i skolan 

Åk 1 
Antalet 
elever/2  - X 

Åk 4 
Antalet 
elever/2 - X 

Åk 7 
Antalet elever 

Summa 

Rörö 3 3/2 - 2 3/2 - 2 - 7 

Knippla 3 5/2 - 3 2/2 - 1 - 7 

Hälsö 2 8/2 - 4 5/2 - 3 - 9  

Kompassen 10+7 24/2 - 12 21/2 – 11 - 40 

Ankaret 11+5 15/2 - 8 20/2 – 10 - 34 

Bratteberg - - - 123 123 

Heden 16 23/2 - 12 22+3/2 – 13 - 41 

Bergagård 23 48/2 - 24 48+4/2 – 26 - 73 

Björkö 14 15+1/2 - 8 24+3/2  - 14 - 36 

Fotö 2 9/2 - 5 - - 7 

Summa - - - 123 377 

  

 
Dag 9 

Introduktion/utdelning av iPad till pedagoger F-6 
 
Björkö/Fotö  13 maj 15.00-18.00 Björkö skola 
Bergagård  14 maj 14.30-17.30 Bergagårdsskolan, Hönö 
Ankaret/Kompassen/Hälsö/Knippla/Rörö  20 maj 15.00-18.00 Öckerösalen 
Hedens skola  Tid & plats meddelas senare 
 
 

 
 

 

 

 

 

Program för utdelning och introduktion till pedagoger f – åk 6 

2013 



 
 

 

 

 

 

Uppstart: Torben/Cecilia 

15.00 -15.15 
Bakgrund, nuläge, framtid och visioner 

 Jan 

 Rektor 

 

Utdelning av iPad: LinEducaction/Torben/Cecilia 

15.15 -16:30 

 Introduktion och uppstart av iPad – LinEducation 

 www.iktockero.com – Öckerö/Cecilia 

 Basappar – Öckerö/Cecilia 

 

16:30 -16:50 

 Kaffe 
 

Omdefinierat lärande – framtidskompetenser: Cecilia/Nyckelperson 

16:50 -17:50 
 Pedagogiken i fokus, att använda teknikens möjligheter för att utveckla undervisningen och 

lärandet. – Cecilia 

 Nyckelperson(NIT) visar på exempel med förändrad undervisning med hjälp av tekniken 
(Omdefinierat lärande), samt en favoritapp. – Nyckelperson 

 

Avslutning: Rektor/Torben/Cecilia 

17:50 -18:00 
Rektor/Cecilia/Torben 

 Förväntningar på pedagogen; uppgifter och effektmål 

 Tidsplan för IKT-satsning i Öckerö kommun under 2013 

 När och hur elever och föräldrar ska informeras 

 

 

Uppgifter till nästa tillfälle: 
1. Lek och ha kul 
2. Koppla/synkronisera e-post i iPad 
3. Följa bloggen www.iktockero.com 
4. Göra en iMovie och visa dina kolleger antingen på arbetslagsträff eller på 

APT 

 

Effektmål för omdefiniering: 

 Göra en planering som du kan dela digitalt, via webben till eleverna så de har tillgång till den 
när som helst. 

http://www.iktockero.com/


 Skapa en uppgift som inte hade gått att göra utan digitala verktyg och som ska lämnas in digitalt 
av eleverna. 

 Erbjuda eleverna att pröva på ”Flippat klassrum” vid minst ett tillfälle. 
 

 
 
 
Väl mött Cecilia och Torben 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dag 10 

Utbildning för nyckelpersoner (NIT) och rektorer  
Tisdag 21 maj 8.30-16.30 Öckerösalen 
 
 
   

  
 
 

8.30  Introduktion och lägesrapport 
Reflektioner på Framtidens skola redan i morgon s. 71-97 
Reflektioner på filmen Let´s use video to reinvent 
education av Salman Khan. Du hittar den på TED.com. 
(flipped classrom) 

 
9.30              Fika 
 
10.00  Erfarenhetsutbyte i mindre grupp utifrån ämne och ålder  

Vi utforskar ytterligare några nya digitala verktyg  
Synligt lärande för lärare – John Hattie 

  
12.00 Lunch   



 
13.00 Planering av introduktion/utdelning av iPad till elever F-6 

Planering av IKT-utbildning/workshop 18-19 juni 
 

14.30 Fika 
 

Planering av O:MEET 13 augusti 
Övrigt 

 
16.30 Avslutning 
 

Cecilia & Torben 
 

 

Dag 11  

18-19 juni, Öckerösalen 8.30-16.30 
4x4 timmar Workshop - Hands On – Erfarenhetsutbyte -Tips för lärare F-6 
 

Dag 12 

O:MEET  13 augusti 2013 
Utbildning, workshops och förberedelser inför läsåret 2013-2014 

 
 

Dag 13  

Augusti - september 
Introduktion/utdelning av iPad till elever åk 1, 4, 7 
 
Björkö/Fotö  
Bergagård  
Ankaret/Kompassen/Nordöar  
Hedens skola  
  
  



 
 
 
 
 
 


